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Fakta och bild: Testfakta i april 2017*För fullständig info, fråga apotekspersonal och läs bipacksedel

Allergitabletter
Receptfria

Pris per tablett

Aktiv substans

Koncentration

Rekommenderad dos

Åldersgräns

Tänk på innan du tar*

Innehåller laktos ja/nej

Prisexempel 17kr/30 st
(apotea.se)

0,57

Cetirizindihydroklorid

10 mg

4,83

Cetirizindihydroklorid

10 mg

0,68

Loratadin

10 mg

6,04

Loratadin

10 mg

1/2–1 tabl
1–2 ggr/dag

6 år

Rådgör med läkare
eller apoteks-

personal om du är
gravid eller ammar,
har epilepsi, urin-
vägsproblem eller

nedsatt njurfunktion.
Använd ej om du

har allvarlig
njursjukdom.

VIALERG

145 kr/30 st
(apotekethjartat.se)

1/2–1 tabl
1–2 ggr/dag

6 år

Rådgör med läkare
om du är gravid
eller ammar, har
epilepsi, problem

att urinera eller har
nedsatt njurfunktion.

Använd ej om du
har allvarlig

njursjukdom.

ZYRLEX

19 kr/28 st
(apotekethjartat.se)

Rådgör med
läkare eller

apotekspersonal
om du är gravid
eller ammar, har

leverproblem,eller
om patienten är

barn och har
njursjukdom.

LORATADIN
ACTAVIS

min 12 år och
över 30 kilo

169 kr/28 st
(kronansapotek.se)

Rådgör med
läkare eller

apotekspersonal
om du är gravid
eller ammar, har

leversjukdom.

CLARITYN

1 tabl/dag1 tabl/dag

min 6 år och
över 30 kg

99 kr/30 st
(apotea.se)

  Rådgör med läkare
om du är gravid
eller ammar. Var

särskilt försiktig om
du har kraftigt
nedsatt lever-

funktion, använder
vissa antibiotika

eller har
EKG-förändringar.

EBASTIN ORIFARM

1–2 tabl/dag
(max 14 dagar, rådgör

sedan med läkare)

12 år

155 kr/30 st
(kronansapotek.se)

Rådgör med läkare
eller apoteks-

personal om du
är gravid eller

ammar. Konsultera
läkare om du har

nedsatt lever-
funktion.

KESTINE

5,17

Ebastin

10 mg

3,30

Ebastin

10 mg

1–2 tabl/dag
(max 14 dagar, rådgör

sedan med läkare)

12 år

99 kr/30 st
(apotea.se)

Fexofenadin-
hydroklorid

120 mg

Fexofenadin-
hydroklorid

120 mg

Rådfråga läkare
eller apoteks-

personal först om
du är gravid, ammar,

är äldre, har njur-
eller leverproblem

eller har haft
hjärtsjukdom.

Rådfråga läkare
eller apoteks-

personal först om
du är gravid, ammar,

är äldre, har njur-
eller leverproblem

eller har haft
hjärtsjukdom.

ALTIFEX

3,30

1 tabl/dag

12 år

167 kr/30 st
(apoteket.se)

ALLEGRA

5,57

1 tabl/dag

12 år


